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َنا الِذيَن آَمُنوا وََكانُوا * فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِبَما ظََلُموا ِإن ِفي َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن  ((          َوَأنَجيـْ
  ].53 -  52))[النمل:يـَتـُقوَن 

َنا ا يف هذا دليل على أن اإلميان والتقوى من أسباب النجاة؛ ألن قوله: (( ] 53))[النمل:لِذيَن آَمُنوا َوَأنَجيـْ
حكٌم معّلٌق بوصف، واحلكم إذا ُعلق بوصف دل ذلك على عّلية هذا الوصف وتأثريه يف احلكم، فيكون فيه 

  دليٌل على أن اإلميان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصاحل من أسباب النجاة.
ينبغي له أن يضبط أسباب النجاة، فيكون يف  الفائدة الثانية: احلث على اإلميان والتقوى؛ ألن كل إنسان عاقل

  اإلخبار عن جنام احلث على السبب الذي به جنوا.
      الفائدة الثالثة: بيان عدل اهللا سبحانه وتعاىل حيث أهلك من يستحق اإلهالك، وأجنى من يستحق اإلجناء 

َنا الِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـُقوَن  ((   .]53))[النمل:َوَأنَجيـْ
الفائدة الرابعة: أن صاحلًا ومن معه كانوا مؤمنني متصفني ذا الوصف.. باإلميان والتقوى؛ ألم هم الذين أجنوا 

  من هذه العقوبة.
ُتْم تـُْبِصُروَن  ((   ].55 -  54))[النمل:َأئِنُكْم لََتْأتُوَن الرَجاَل * َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوَأنـْ

الغرض الذي من أجله أُرسل الرسول؛ ألن الرسل كلهم كافة أُرسلوا  ادراكيف هذا دليٌل من الفوائد على أنه ينبغي 
لتوحيد اهللا، لكن بعضهم يبّني مع األمر بعبادة اهللا أنه أُرسل هلذا الغرض، ولوط هنا بّني اهللا تعاىل أنه أرسله 

] مع أنه ال بد أنه قال هلم: 54))[النمل:َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه  مة ((لغرض انتشال قومه من هذه الفاحشة العظي
  اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه، لكن ملا كانت هذه الفاحشة ظاهرًة فيهم بّينها اهللا تبارك وتعاىل.

  ..... حىت يؤمنوا، حبيث ال يطالبوه ذا الشيء حىت .... ملاذا مل ...يعين: الرسل  :الطالب
  هم مؤمنون، هم طالبوهم أوالً باإلميان مث ذا، الكالم هنا فيما قّص اهللا. الشيخ:
  .....ا لكن يف اآليات كثرياً يقرنو  :الطالب
  التعقيب. ....قرن بالواو ما تدل على أا للفورية  الشيخ:
  .....ألن النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم خالف  :الطالب
وا يف هذه العملية مع حتقيق العبادة أأن يكونوا مثًال أخطما تدل على أنه خالفهم، وهو إما  .... ال حىت الشيخ:

ويكون األمر بعبادة اهللا من باب األمر باالستمرار عليها، أو أم يأمروم مث بعد ذلك إذا استقر اإلميان يف 
   نفوسهم وهم عما هم عليه.



 2

] ومل يُبعث أحٌد إىل عموم 54))[النمل:ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه  ن إىل قومهم لقوله: ((الفائدة الثانية: أن الرسل يُرسلو 
  الناس إال رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم.

  ].54))[النمل:َأتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة  الفائدة الثالثة: بيان عظم اللواط وقبحه، وأنه يف قمم الفواحش؛ لقوله: ((
] ألن اهلمزة هنا 54))[النمل:َأتَْأتُوَن  ان وجوب اإلنكار على من أتى هذه الفاحشة؛ لقوله: ((رابعاً: بي

  .خيبلالستفهام والتو 
وال شك أنه يُنكر عليه، لكن مباذا يُعاقب؟ يف شريعتنا يُعاقب بالقتل مطلقاً سواًء كان حمصناً أم غري حمصن، وهذا 

من حه احلاكم وغريه من قول الرسول عليه الصالة والسالم: ( هو ما دل عليه احلديث الذي يف السنن وصح
) وهو الذي أمجع عليه الصحابة كما حكاه عنهم وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.
جارة، أو يُقتل بالسيف، أو يُقتل لكنهم اختلفوا كيف يُقتل: هل يُقتل بالرجم، أو بإلقائه من شاهق وإتباعه باحل

املهم أم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعٌة إىل اإلمام، إذا رأى  باإلحراق يف النار؟ اختلفوا يف هذا.
  عن هذا العمل اخلبيث فإنه يسلكه. تردعأقوى كيفية 

] فإن هذه 54))[النمل:ْم تـُْبِصُروَن َوَأنـْتُ  وفيه دليل على أن الفواحش تقُبح حبسب ما يقرتن ا؛ لقوله: ((
الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علنًا وجهرًا يبصر الناس بعضهم بعضًا فيها صارت أقبح وأعظم، وهلذا أتى 

ُتْم تـُْبِصُروَن  باجلملة احلالية يف قوله: ((   ].54))[النمل:َوَأنـْ
  ؟.... :الطالب
  كيفية قتله.  ال. جيب قتله، ما هلا حد يفما هي ؟  الشيخ:
  ....الكيفية يعين: ما ُحيد، وإمنا حبسب  :الطالب
  حبسب ما يكون راجحاً نعم. الشيخ:
  ؟...االحراق :الطالب
  ...وذكروه فعله أبو بكر رضي اهللا عنه، وفعله أيضاً هشام بن عبد امللك، وفعله عبد اهللا بن الزبري.  الشيخ:
  ومل يُنكر عليهم الصحابة يف ذلك؟ :الطالب

  فهذه اخلمس فوائد. ما أنكروا عليهم. شيخ:ال
  ].55))[النمل:َأئِنُكْم لََتْأتُوَن الرَجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَساِء َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم َتْجَهُلوَن  مث قال: ((

  يف هذه اآلية من الفوائد:
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ُتْم تـُْبِصُرونَ  أوًال: قبح فعل هؤالء، وهذا مع اللفظ األول (( ] يكون قُبح من وجٍه آخر: وهو 54))[النمل: َوَأنـْ
لََتْأتُوَن الرَجاَل  أم يأتون الرجال الذين ليس هلم حٌق يف إتيام، ويدعون النساء الاليت خلقهن اهللا يف ذلك ((

  ].55))[النمل:َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَساِء 
   الطبيعة، وإمنا هي عن سفٍه يف اإلنسان؛ لقوله: الفائدة الثانية: أن هذه الشهوة إمنا ختطر عن جهل ال مبقتضى

كأنه قال: إتيانكم إياهم شهوة ليس له حمل، ولكن الذي أوجد ذلك  ].55))[النمل:َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم َتْجَهُلوَن  ((
  ].55))[النمل:َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم َتْجَهُلوَن  لكم أنكم قوٌم ذووا جهل أي: سفه ((

ل ما بقي ابيان ما عليه هؤالء القوم من املظهر االجتماعي الفاسد؛ ألم إذا كانوا يأتون الرجالفائدة الثالثة: 
  منهم رجل يف احلقيقة، صاروا كلهم مبنزلة النساء، إال أم إذا كرب اإلنسان ارتفع عن أن يُفعل به وصار فاعًال.

  بالبصر من أخص االحنطاطات. ....ترب هذا فهم يف حال الشباب مفعوٌل م، ويف حال الكرب فاعلون، وهلذا يُع
] فأتى باجلملة االمسية 55))[النمل:َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم َتْجَهُلوَن  ورابعاً: أن هذه الفعلة من السفه العظيم؛ لقوله: ((

  الدالة على الثبوت واالستمرار.
  ... :الطالب
  عن شهوة مبقتضى الطبيعة. الشيخ:
  ....ما يشكل على هذا  :الطالب
  ؟كيف الشيخ:
  أو خوفاً من أن تقع يف أمة. ..... خوفاً أا ...من بعض األئمة ....ما يرويه  :الطالب
، فال مينع أن النفس األّمارة بالسوء تدعو إىل ما قد تدعو النفس إليه يف الفعل، قبيح الزنا نعم. كما أن الشيخ:

يه حد وال عقوبة؛ ألن النفس تنفر عنه مبقتضى خيالف مقتضى الطبيعة، وهلذا قال بعض العلماء: إنه ليس ف
  .إليه....صحيح أن بعض النفوس السافلة  .بصحيح الطبيعة، فهو كشرب البول، وأكل الغائط. ولكن هذا ليس

  يعين الزنا مبقتضى الطبيعة مرغوب يعين. :الطالب
حّل له ذلك، أما هذا فهو حمرم  نعم. الزنا حمّرم بوصف ال مبقتضى الطبيعة ألنه زنا؛ وهلذا لو تزوجها الشيخ:

َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم  مبقتضى الشريعة والطبيعة، حىت النفس تنفر منه إال نفسًا مغلوبًا عليها أمرها. وهلذا قال هلم: ((
ويستعملها  ....] ليس هذا شهوة طبيعية متليها الطبيعة، وهو حقيقة يعين: كيف اإلنسان 55))[النمل:َتْجَهُلوَن 
  بث واألنتان واألقذار، ورمبا يعلق به شيٌء من ذلك ويدع احملل الطاهر الذي أباحه اهللا له.مبحل اخل

  .]56))[النمل:َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط  (( :قال اهللا تعاىل
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  )) امسها مؤخر.َأْن قَاُلوا  جواَب خرب كان مقّدم، و((
حصر، يعين: ما كان جواب قومه أن ينقادوا وال أن يقفوا موقفًا سلبيًا من دعوته؛ حبيث يتوقفون وهذه اجلملة لل

         ِإال َأْن  عن القبول وعن املعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ باهللا: اللجوء إىل القوة وإىل العنف ((
  ] أي: قال بعضهم لبعض.56))[النمل:قَاُلوا 

  ] أخرجوا الفاعل يعود إىل أهل احلل والعقد يف القرية.56))[النمل:ُلوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم َأْخرُِجوا آَل  ((
 جرثومة] أتوا ذا التعبري إشارة إىل أن لوط ليس منكم، وإمنا هو 56))[النمل:آَل ُلوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم  وقوله: ((

معروف أُرسل إىل أهل سدوم وليس منهم، وهلذا طارئة حادثة على حمل، فيجب أن ينزّه منه؛ ألن لوطًا كما هو 
] مل 56))[النمل:ِمْن قـَْريَِتُكْم  )) يعين: الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليسوا منكم ((َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط  قال: ((

  يقولوا من القرية، بل قالوا: من قريتكم؛ لإلغراء بإخراجه. 
وهذا رجل جاء جديدًا عليها، ويريد أن يناقضكم وأن يقف إغراًء بإخراجه يعين كأم يقولون: هذه قريتكم 

  ضدكم أخرجوه، القرية لكم ما هي له.
س إذا ] وسيأيت إن شاء اهللا بيان الفائدة يف هذا ألن بعض النا56))[النمل:َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم  ((

أو ال تتكلم يف هذا املسجد ما هو مسجدك يقولون: اطلع هذه ما هي ديرتكم،  صلحنيضاق ذرعًا بالدعاة امل
  أو ما أشبه ذلك.

] اجلملة تعليٌل ملا سبقها من حكم وهو: األمر باإلخراج، 56))[النمل:ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـُهْم أُنَاٌس يـََتَطهُروَن  ((
سباب رفع العقوبة، فإن من أ يلرجال، فجعلوا عّلة العقوبة ما هأخرجوهم، ملاذا؟ ألم أناٌس يتطهرون من أدبار ا

تطهرهم هذا حسن يقتضي املدح والثناء أي: اجلميل على من تطهر منه، وهؤالء جعلوه بالعكس؛ ألم والعياذ 
  زائغون.. يعرفون احلق ومل يعملوا به، وإما ضاّلون.. يضلوا عن احلق وعمي عليهم نسأل اهللا العافية.باهللا إما 

  روٌف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه وال أحد يقبله.والغالب: أم زائغون؛ ألن هذا مع
] هل هم أرادوا احلقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤالء يريدون 56))[النمل:ِإنـُهْم أُنَاٌس يـََتَطهُروَن  وقوله: ((

  التطهر منه، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس جنساً لكن هؤالء يريدون أن يتطهروا منه؟
رب األخري؛ ألنه هو مقتضى حاهلم.. مقتضى حاهلم أم رأوا هذا املنكر معروف، وهذه الفاحشة يسرية األق

أناس نكرة، واملنكر غري معروف، وكل هذا لقصد  ]56))[النمل:ِإنـُهْم أُنَاٌس يـََتَطهُروَن  فتمسكوا ا.وقوهلم: ((
  التباعد منه واإلغراء بإخراجهم.
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َناُه َوَأْهَلُه فَ  قال اهللا عز وجل: (( ] ملا عزموا على إخراجه أمره اهللا تعاىل أن خيرج بأمر اهللا، فإن 57))[النمل:أَنَجيـْ
  املالئكة أتت إليه وأمرته أن يسري بأهله إال امرأته كانت من الغابرين.

الصْبُح َألَْيَس الصْبُح  ِإن َمْوِعَدُهمُ  فسرى بأمر اهللا، وملا بُعد عن القرية أهلك اهللا تعاىل أهل القرية صباحًا ((
َناُه َوَأْهَلُه  ] فأرسل اهللا عليهم حجارة من سّجيل فجعل عاليها سافلها، وهلذا قال: ((81))[هود:بَِقرِيٍب  فَأَنَجيـْ

  ] االستفهام متصل أو منقطع؟57))[النمل:ِإال اْمَرَأتَُه 
  ...منقطع:الطالب

َناُه  منقطع ((اذن ... الشيخ:    ].57))[النمل:َوَأْهَلُه ِإال اْمَرَأَتُه فََأنَجيـْ
ويف هذا دليل على أن املرأة من األهل؛ ألن اإلنسان يأهلها ويأوي إليها، وكذلك هي بالنسبة إليه. فالزوجة من 

َناُه َوَأْهَلُه ِإال اْمَرَأتَُه  أهل اإلنسان كما أن أقاربه من أوالده وآبائه هم أيضًا من األهل (( ْرنَاَها ِمَن فَأَنَجيـْ َقد
جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في ] أي: كتبنا عليها وقّدرنا عليها، وهلذا قال: " 57))[النمل:اْلَغاِبرِيَن 
  ا، فكانت والعياذ باهللا من اهلالكني. يسرفاملعىن أا هي بقيت ومل  " الغابر مبعىن: الباقي. العذاب

َضَرَب اللُه َمَثًال ِللِذيَن َكَفُروا  ] وهذا هو معىن قوله تعاىل: ((57))[النمل:نَاَها ِمَن اْلَغاِبرِيَن ِإال اْمَرَأَتُه َقدرْ  ((
فإن هذه اخليانة  ]10))[التحرمي:ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكانـََتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاِلَحْيِن َفَخانـََتاُهَما 

وعرض، وإمنا هي خيانة كفر؛ ألما أظهرتا أما مؤمنتان ومها ليستا كذلك، فبهذا صارتا  جانة فر ليست خي
  خائنتني.
ْرنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِيَن  قال: (( اْمَرَأتَُه َقد 57))[النمل:ِإال.[  

بئس (( َمَطُر اْلُمنَذرِيَن (( َفَساَء )) أهلكتهم ف(( َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا )) وهو حجارة السّجيل " 
  ". بالعذاب مطرهم ]58))[النمل:

به  ا حصبملطر ليس خاصًا باملاء، بل كل م] يف هذا دليل على أن ا58))[النمل:َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا  ((
طر الذي أصام ما قاله ] وامل58))[النمل:َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا  اإلنسان من فوق يسمى مطراً، وهلذا قال: ((

َها ِحَجارًَة ِمْن  : ((ثانية " كما قال اهللا تعاىل يف آية أخرى حجارة السّجيلاملؤلف: "           َوَأْمَطْرنَا َعَليـْ
  ].82))[هود:ِسجيٍل 

ألنه مبعىن أا دمت عليهم حىت صار عاليها سافلها؛  ...هذه احلجارة أهلكتهم، وجعلت عايل القرية سافلها،
إذا ادم البناء صار أعاله أسفله، هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جربيل محلهم من حتتهم األرض السفلى 
وأنه صعد م حىت مسع أهل السماء نباح كالم ويق محريهم، مث قلبها. فإن هذا ال دليل عليه ال من كتاب اهللا 
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فاألقرب أن هذه احلجارة ملا أصابت قريتهم صار عاليها سافلها،  َوَسلَم.وال من سنة رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه 
  ادم البناء فصار أعاله أسفله. 

  ". (( َفَساَء )) بئس" 
َوَحُسَن ُأْولَِئَك  إذاً: ساء فعل ماٍض جمرٌد عن الزمن، وإمنا هو إلنشاء الذم، مثل: حُسن يف بعض األحيان.. ((

] هذا أيضًا فعٌل إلنشاء 58))[النمل:َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن  ((ذا فعٌل إلنشاء املدح، ] ه69))[النساء:رَِفيًقا 
  الذم.

  ". بالعذاب مطرهم ]58(( َمَطُر اْلُمنَذرِيَن ))[النمل:قال: " 
  مبتدأ. املخصوص بالذم هو املبتدأ حمذوف.تبغي فاعل و تبغي ا قال: مطرهم؟ ألن ساء مثل بئس، ملاذ

فإذاً نقول يف إعراا: ساء فعٌل ماٍض، ومطر فاعل وهو مضاف إىل املنذرين، واملخصوص بالذم حمذوف تقديره: 
  أي: مطرهم. ]58))[النمل:َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن  مطرهم. ((

  وهذا املخصوص أحياناً يتقدم وأحياناً يأيت بدله اسم منصوب جيعل متييزاً يكون بدل هذا املخصوص.
ُهُم الصْيَحُة ُمْشرِِقيَن  اجلمع بني قوله تعاىل: (( :طالبال ِإن  ]، وقوله يف سورة هود: ((73))[احلجر:فََأَخَذتـْ

] معىن الصبح يعين طلوع الفجر كما ذكر ابن القيم، 81))[هود:َمْوِعَدُهُم الصْبُح َألَْيَس الصْبُح ِبَقرِيٍب 
  ؟....واإلصباح 

ل أول النهار من طلوع الفجر الظاهر إىل الضحى، يسمى ضحى ويسمى صبحاً. فال ال. الصبح يشم الشيخ:
  ينايف.

  الفجر.ما بني جناة لوٍط وأهله وهالكهم إال من السحر إىل طلوع  ... :الطالب
  .....نعم.  الشيخ:
  كأنه يعين أحسن من موعدهم الصبح.  :الطالب
  أول النهار أيضاً.ما خيالف، موعدهم الصبح.. الصبح قلنا يشمل  الشيخ:
  .....يعين ما له وجهان  :الطالب
ُهُم الصْيَحُة ُمْشرِِقيَن  خلنا ندخل اآلن يف تلك األخرية (( الشيخ: ] أو مصبحني، 73))[احلجر:فََأَخَذتـْ
  .طيب ما خيالف.....

  ].81))[هود:ْنُكْم َأَحٌد فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللْيِل َوال يـَْلَتِفْت مِ  قوله تعاىل: (( :الطالب
  ..... اإلصباحالعذاب استمر م إىل  راءمن اإلصباح، و  ... الشيخ:
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 قل يا محمد: الحمد هللا على هالك الكفار من األمم الخالية"  .]59))[النمل:ُقِل اْلَحْمُد ِللِه  مث قال: ((
."  
  للُه َعَلْيِه َوَسلَم أو لكل من ميكن أن يوجه إليه من العقالء.] األمر للنيب َصلى ا59))[النمل:ُقِل اْلَحْمُد ِللِه  ((

] أطلق هنا ما ُحيمد عليه، فهو أعم مما قاله املؤلف، وإن كان السياق يقتضي 59))[النمل:اْلَحْمُد ِللِه  وقوله: ((
  ار.ما قاله املؤلف لكنه جيب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من مجلة ما ُحيمد عليه إهالك الكف
  هم.ءألنه جاٍر على عدله، جاءه بأخذ هؤالء وعلى فضله باألنبياء واملؤمنني؛ حيث أخذ أعدا

ولكنا نقول: احلمد هللا. هذا عام ُحيمد على كامل أوصافه، وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسىن وصفاته  
ُحيمد عليه، وهذا هو السر يف  كلها كاملة، فُيحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهالك كفار األمم من مجلة ما

] ليكون اهللا تبارك وتعاىل 59))[النمل:ُقِل اْلَحْمُد ِللِه  أن اهللا تعاىل مل يقل: قل احلمد هللا على هذا. بل قال: ((
  ومن مجلة ما ُحيمد عليه: إهالك املكذبني للرسل. حمموداً على كل حال.

  " هذا املفعول قّدره املؤلف. ى )) هم(( َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطَفَ " 
] هل هو داخٌل يف ضمن املقول يعين: قل احلمد هللا، وقل: 59))[النمل:َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفى  ((

    فيكون اإلنسان مأمورًا حبمد اهللا وبالدعاء لعباد اهللا الذين اصطفاهم بقوله: سالٌم على عباده الذين اصطفى.
]، أو هي مجلة مستقلة خٌرب من اهللا سبحانه وتعاىل يف أنه  59))[النمل:اْصطََفى   َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذينَ  ((

  كّلم من اصطفاه وأجناه؟
  فيه احتمال لألمرين، لكن أيهما أقرب إىل السياق؟

  ....يقال حبمد اهللا والسالٌم، اجلميع. يقال: احلمد هللا على إهالك الكفار،  :الطالب
واهللا فيها احتمال، ما يرتجح عندي أحد االحتمالني؛ ألن لكل منهما وجه، فاإلنسان مأموٌر أن حيمد  الشيخ:

  اهللا ومأموٌر بأن يسّلم على عباد اهللا.
وكذلك أيضًا اهللا تبارك وتعاىل حممود على كمال صفاته، مث إخباره بأنه سّلم هؤالء، هذا أيضًا مما ُحيمد عليه؛ 

  النقم كجلب النعم.ألن زوال 
ويكون يف هذا فائدة وهو أن العباد الذين اصطفاهم اهللا قد أحل عليهم السالم، فال يناهلم ما نال هؤالء الكفار، 

  ويكون اهللا تعاىل حمموداً على األمرين: على إهالك الكفار، وعلى تسليم عباده الذين اصطفى.
  واهللا تبارك وتعاىل خيلق ما يشاء وخيتار، خيتار ما خيلق ويصطفيه. )) مبعىن: اختارهم.الِذيَن اْصطََفى  وقوله: ((
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             َوِإنـُهْم ِعْنَدنَا َلِمنَ  فمن مجلة ما اختار من بين آدم: اختار األنبياء، كما قال اهللا تعاىل: ((
، واألنبياء أخص يف بالنسبة للكفار مصطفون]، واختار أيضًا املؤمنني فإن املؤمنني 47))[ص:اْلُمْصَطَفْيَن 

  التقوى.
واالصطفاء كغريه من الصفات اليت تكون متفاوتة حبسب ما قام به العبد من أسباب االصطفاء، فكلما كان 

  اإلنسان أقوم بعبادة اهللا وأشد تعظيماً هللا سبحانه وتعاىل كان أشد اصطفاًء.
وإدخال ، -ااهللا-وتسهيلها  ،-هللاآ- ألفاً  وإبدال الثانيةأأهللا ] بتحقيق الهمزتين 59(( آللُه ))[النمل:" 

  ". ألف بين المسهلة واألخرى وتركه
  .... :الطالب
  حتقيق مهزتني، إبدال الثانية ألف هذه الثنتني واضحة. الشيخ:
  ؟ويش هي األوىل :الطالب
  هللا.آحتقيق اهلمزتني أأهللا، إبدال الثانية ألفاً هي قراءتنا املعروفة  الشيخ:

  ويرتك، فتكون القراءات اآلن أربع. - بني اهلمزة واملسّهلة- تان يدخل بينهما ألف التسهيل فيه صف
  يعين األوىل بتحقيق اهلمزتني، لكن القراءة الرابعة تسهيل اهلمزة الثانية بدون مد. :الطالب
  .القراءة الثالثة تسهيل اهلمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف.فصارت القراءات أربع اآلن الشيخ:

ٌر )) لمن يعبده (( َأما ُيْشرُِكوَن ))[النمل:مث قال: "  أهل مكة به اآللهة  :بالتاء والياء أي ]59(( آللُه َخيـْ
  ." خير لعابديها

ٌر  قوله: (( )) خّصه املؤلف خبرييته ملن يعبده، والصواب أا خريية مطلقة ملن يعبده وهذا يقتضي آللُه َخيـْ
  يقتضي اجلالل والعظمة.اإلحسان، ولكماله وهذا 

فهنا ما نقول: اهللا خٌري ملن يعبده فقط، بل آهللا خٌري يف كل صفاته ويف إحسانه وعطائه؛ ألن اآلية مطلقة فيجب 
إطالقها. وإطالقها أكمل من تقييدها؛ ألنه مثًال قد يكون هذا خريًا ملن يتعامل معه، لكنه ليس فيه خريية 

  مطلقة.
شخص، وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه يف صفاته األخرى رديء، وهي يف  هذا الرجل يتعامل مع ....

آخر جيد وخّري يف صفاته األخرى لكن إذا تعامل معه هذا الرجل رمبا ال يعطيه ما يستحق، فيكون األول خرياً له 
  قص.من الثاين، ومع ذلك فهو نا

  " هذا فيه نظر. خيٌر لمن يعبدهفقول املؤلف: " 
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  نه تقييد للمطلق بال دليل.أوًال: أ
الثاين: أن هذا التقييد ال يقتضي األفضلية، ولذلك جيب أن يقال: آهللا خٌري يف كل شيء، يف صفاته ويف ثوابه 

  وجزائه ملن يعبده.
ا بل اهللا خٌري، وهلذ ؟واجلواب يشركونه مع اهللا من األصنام وغريها. ييعين: أم الذ ]59))[النمل:َأما ُيْشرُِكوَن  ((

  ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول: بل اهللا. 
وهذه املعادلة ال تقتضي املقاربة أو املماثلة فإنه قد يفاضل بني الشيئني مع خلو الطرف الثاين منهما. قال اهللا 

ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال  تعاىل: (( ليس فيه مستقر النار خري  ] مع أنه24))[الفرقان:َأْصَحاُب اْلَجنِة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ
، أو يقولون الصيفوليس فيها حسن مقيل، بل إم يفّضلون بني أمرين متعاكسني فيقال مثًال: الشتاء أشد من 

  .ليس فيه برودة قيظال، مع أن قيظالأبلغ من هذا: الشتاء أبرد من 
ول: نعم. يقتضي النقص ألنه فاحلاصل: أن هذا ما يقتضي املماثلة أو املساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ نق

  يوهم املشاركة إال يف مقام التنزل.. يف مقام التنزل فال يقتضي النقص.
  يقول الشاعر: 

  أن الســـــــيف يـــــــنقص قـــــــدره ألـــــــم تـــــــر
  

  إذا قيــل إن الســيف أمضــى مــن العصــا  
  

دوها أن تنفعهم يف جلب لكن عند التنزل ال يدل على النقص، فهذه األصنام اليت ُيشرك ا مع اهللا يريد منها عاب
  النفع أو دفع الضرر.

فنقول هلم: أيهما األصنام يف اخلري أم اهللا؟ من باب التنزل مع اخلصم؛ ألن هؤالء يّدعون أن فيها خريًا بآهلتهم، 
ٌر َأما ُيْشرُِكوَن  فيقال هلم: ((   .] يعين: على زعمكم وإن كان ليس فيها خٌري إطالقاً 59))[النمل:آللُه َخيـْ

  ] أم هذه متصلة أو منقطعة؟ 59))[النمل:َأما ُيْشرُِكوَن  وقوله: ((
  متصلة. :الطالب
  ما الفرق بني املتصلة واملنقطعة حىت حنكم عليها؟ ...متصلة، الشيخ:
  .....املنقطعة مبعىن  :الطالب
  هذا الفرق.املتصلة معناه: أن تكون بني متعادلني، وأما املنقطعة فتكون بني متباينني.  الشيخ:

  يعين: الثاين منقطع عن األول وهذاك متصٌل به، فإذا صارت بني املتعادلني فإا مث متصلة.
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 مهزة وتسبقهااملعادل وأيضًا فرٌق آخر لفظي: أن املتصلة يسبقها مهزة االستفهام أزيٌد قائٌم أم عمرٌو؟ فُيذكر فيها 
  حتقيقاً أو تقديراً.

  بلغ  عادلني وال يلزم منها، بل وال يكون قبلها مهزة.وأما املنقطعة فال تُذكر بني مت
ٌر َأما ُيْشرُِكوَن  هذه اآلن قبلها اهلمزة آهللا خري، وهي أيضاً بني متعادلني ((   ]59))[النمل:آللُه َخيـْ

  ". بالتاء والياء أي: أهل مكة بهبالتاء والياء يعين: أّما تشركون، أو أما يشركون. قال املؤلف: "  
  بعد ؟

  ...:الطالب
  قّدرها مرة ثانية. ....".قدر املؤلف  ]60لهة خيٌر لعابديها (( َأمْن َخَلَق السَمَواِت ))[النمل:الآ" : الشيخ

  اآلهلة. :الطالب
  هلة. ال. املمدودة آال الشيخ:
  .....وافق حتقيق  :الطالب
َناَوالهة خيٌر لعابديها (( َأمْن َخَلَق السَمَواِت الآ"  الشيخ: َبتـْ )) فيه  َألْرَض َوَأنَزَل َلُكْم ِمَن السَماِء َماًء فَأَنـْ

لعدم  ))َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها )) حسن (( َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة التفات من الغيبة إلى التكلم (( بِِه 
  " إىل آخره. ]60))[النمل:...  َلٌه َمَع اللهِ أِ أَ ((  قدرتكم عليه

  ].60))[النمل:َأمْن َخَلَق  ((هلة خٌري أم اهللا واضح، وعلى هذا فتكون أم أيضاً متصلة قول املؤلف: آال
وخلق مبعىن أوجد بتقدير؛ ألن اخللق ال بد أن يسبقه تقدير، واإلجياد أعم منه، قد يوجد اإلنسان الشيء بال 

  تقدير، ولكن اخللق ال بد فيه من تقدير.
] بعضهم يقول: السماوات ليست مفعوًال ا، وإمنا يقال: 60))[النمل:السَمَواِت َواَألْرَض َأمْن َخَلَق  ((

  مفعوًال مطلقاً وليست مفعوًال ا؛ ألن املفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقاً على الفعل.
، لكن هذا يف احلقيقة من هبوهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل: إا مفعول وال تقل 

  الفلسفة اليت ليس هلا معىن.
ألن خلق: أوجد السماوات، فاملفعول به أو الفعل واقٌع على اإلجياد وإن كانت السماوات قبل اإلجياد ليست 

  .موجودة، هم يقولون: املفعول به أنه ال بد يكون سابق على الفعل
حّولته من  ..صنعت الطعام ،الطعام سابق على األكل ..زيد سابق على الضرب، أكلت الطعام ..ضربت زيداً 

  أيضاً سابق على الطعام. ،حال إىل حال
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لكن خلق السماوات هو سابق على اخللق؟ ال. إذاً: ال تقول مفعوٌل به؛ ألنه ما وقع عليها فعل الفاعل، إذ هي 
ل مخسة كما هو يله؛ ألن املفاع أقول: مفعول وبس ال به وال فيه وال معه والايش مل توجد إال بفعل الفاعل، 

  معروف لكم: مفعول غري معدى حبرف، ومفعول معدى حبرف بالباء، أو بفي، أو بالالم، أو مبا. هذه املفاعيل.
ألن خلق معناها يدل على اإلجياد، واإلجياد سابٌق على املوجود؛ ألن به حيصل  ؛متحلولكننا نقول: احلقيقة هذه 

   ما حنذفها. ....: السماوات مفعوٌل به ، فنقوللتمحلافال حاجة إىل هذا الوجود 
  .....الفعل املفعول  :الطالب
  ....اً، هذا يسمى مفعول مطلق ما يُعدى بالباء وال املفعول املطلق مثل: ضربت ضرب الشيخ:
  تكون مثل هذا. .... :الطالب
  لق تكون مبعىن الفعل.تكون مثل هذا، وإن كان ما هي موافقة للفعل. يعين: املفعول املط الشيخ:
] والسماوات ُتذكر بلفظ اإلفراد واجلمع كثريًا يف القرآن، 60))[النمل:َأمْن َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض  قال: ((

        اللُه الِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اَألْرِض  واألرض ما ذُكرت إال بلفظ اإلفراد، إال أن اهللا قال: ((
] وإال فبقية اآليات، حىت يف هذه اآلية ما ذُكرت إال مفردة ومل يقل: ومن األرضني 12))[الطالق:َلُهن ِمثْـ 

  مثلهن، لكنها وردت يف السنة جمموعة ومبّني أا سبع.
  ] ماًء هذا مفعول أو مفعوٌل به؟ 60))[النمل:َوَأنَزَل َلُكْم ِمَن السَماِء َماًء  ((

  حويني مفعول.على قاعدة الن :الطالب
)) الالم للتعليل أو لإلباحة، ولكنها للتعليل أبلغ؛ ألا إذا كانت التعليل َوَأنَزَل َلُكْم  ال. مفعوٌل به (( الشيخ:

  مشلت اإلباحة ومشلت ما يكون به النفع من هذا املاء وإن مل نالمسه.
نا العلو، والدليل على ذلك: أن املاء هذا ينزل من ] املراد بالسماء ه60))[النمل:َوَأنَزَل َلُكْم ِمَن السَماِء  ((

] فدل هذا على أن 164))[البقرة:َوالسَحاِب اْلُمَسخِر بـَْيَن السَماِء َواَألْرِض  السحاب، وقد قال اهللا تعاىل: ((
  املراد بالسماء هنا العلو.

َنا  وقوله: ((   )).َوَأنَزَل  ))، ((َأمْن َخَلَق  أين الغيبة؟ (( )) فيه التفات من الغيبة إىل التكّلف،َماًء فَأَنـَْبتـْ
َنا  وهنا قال: (( َبتـْ   )) وااللتفات فيه فوائد، هات واحدة منها؟فَأَنـْ

  ....تنبيه اخللق  :الطالب
  ..... الشيخ:
  رمبا ... ميل ويسأم وار على وترية واحدة فإن املخاطب أن الكالم إذا س :الطالب
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  ه.معه ويغفل عن ...و الشيخ:
  ينتبه. فإذا تغري من له اختصاص :الطالب
  الفائدة الثانية. ينتبه نعم، هذه واحدة. الشيخ:
  تنويع الكالم. :الطالب
  تنويع الكالم؟ الشيخ:
  ....ألنه مثالً تارة يكون على هذه الوترية، وتارة يكون على الوترية الثانية، فيكون أروع  :الطالب
  حممد . اليف  قط. الفائدة الثالثة؟يعين حمسنة طبيعية لفظية ف الشيخ:
  ....دائماً  ....تتعلقذكرنا واحد  :الطالب

 


